




Zij geloofi in mij 

Bedankt mijn vriend 
André Hazes & André Hazes Jr. 

Al jouw woorden zijn te veel 
André Hazes & Marianne Weber 

Bloed, zweet en tranen 
André Hazes & Rene Froger 

Koningin van de zigeuners 
André Hazes & Frans Bauer 

Wees zuinig op m’n meissie 
André Hazes & Roxeanne Hazes 

Uit m’n bol 
André Hazes & Paui de Leeuw 

Blijf bij mij 
André Hazes & Gerard joling 

Kleine jongen 
André Hazes & Trijntje Oosterhuis 

Waarom 
André Hazes & Peter Beense 

’n Beetje verliefd 
André Hazes & Karin Bloemen 

Donker om je heen 
André Hazes & Wolter Kroes 

Als je alles weet 
André Hazes & Dana Winner 

Diep in mijn hart 
André Hazes & Guus Meeuwis 

Zeg maar niets meer 
André Hazes & Cor Bakker & Laccorda 

Zij gelooft in mij 
André Hazes & Xander de Buisonjé 

Ze lag te slapen 
Ik vroeg haar gisteravond wacht op mij 
Misschien ben ik vanavond vroeger vrij 
Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij 
Nu sta ik voor je 
Ik ben weer blijven hangen in de kroeg 
Zo’n nacht ze weet het 
Heb ik nooit genoeg 
Hoe was het dat was alles wat ze vroeg, wat ze vroeg 

Refrein 
Want zij gelooft in mij 
Zij ziet toekomst in ons allebei 
Ze vraagt nooit maak je voor mij eens vrij 
Want ze weet 
Dit gaat voorbij 
Ik schrijf m'n eigen lied 
Totdat iemand mij ontdekt en ziet 
Tot eenieder van mijn songs geniet 
Zij vertrouwt op mij 
Zij gelooft in mij 

Ik zal wachten 
Tot de tijd dat ieder mij herkent 
En je trots kan zijn op je eigen vent 
Op straat zullen ze zeggen: je bent bekend 
Zolang we dromen 
Van geluk dat ergens op ons wacht 
Dan vergeet je snel weer deze nacht 
Jij vertrouwt op mij dat is m’n kracht, m’n kracht 

Refrein 

(S. Gibb / A.G. Hazes) Publishlng: Polygram Muslc Publishing 

De medewerking van Xander de Buisonjé kwam tot stand met vriendelijke 

toestemming van Sony BMG Music Entertainment (Netherlands) 

Bedankt mijn vriend 
André Hazes & André Hazes jr. 

We hadden samen zoveel plannen vriend 
De oogst was mooi, voor jou en mij, m'n vriend 
Al ben je nu niet meer bij mij 
Voor altijd ben je aan m’n zij 

We konden lachen maar ook huilen vriend 
Jij deed voor mij wat ik niet kon, m’n vriend 
Ik heb het fijn met jou gehad 
Je hebt een plaats hier in m’n hart 

Jij wordt nooit vergeten vriend 
Ja bedankt, het was te kort, dat vergeet ik niet 
Iedereen hield van jou, dat stilt mijn verdriet 

Je bent nu enkel nog herinnering 
Zo is het leven, maar het had toch zin 
Het is te gek om waar te zijn 
Jouw vriendschap overheerst mijn pijn 

Ik ben m’n grootste fan nu kwijtgeraakt 
Wat ik nu ben, ja dat heb jij gemaakt 
Nu is het echt koud zonder jou 
Maar weet dat ik veel van je hou 

Jij wordt nooit vergeten vriend 
Ja bedankt, het was te kort, dat vergeet ik niet 
Iedereen hield van jou, dat stilt mijn verdriet 
Ja bedankt, het was te kort, dat vergeet ik niet 
Iedereen hield van jou, dat stilt mijn verdriet 

Ja bedankt 
Ja bedankt, het was te kort, dat vergeet ik niet 
Iedereen hield van jou, dat stilt mijn verdriet 
Ja bedankt, het was te kort, dat vergeet ik niet 
Iedereen hield van jou, dat stilt mijn verdriet 

Pa bedankt, ja bedankt, ja bedankt 

(j. Verburgt / A.G. Hazes) Publishlng: Melvin Produkties B.V. 

Bedankt mijn vriend is oorspronkelijk geschreven door André en producer Jacques Verburgt. Het nummer is destijds speciaal geschreven voor Tim 

Griek oud producer en beste vriend van André, die in 1988 kwam te overlijden na een auto ongeluk Naast de nagedachtenis aan Tim Griek heeft 

Bedankt Mijn Vriend voor Dré Jr. altijd ook een tweede betekenis gehad, namelijk de relatie tussen hem en zijn vader. 



Al jouw woorden zijn te veel Bloed, zweet en tranen 
André Hazes & Marianne Weber 

Leef, leef je leven zoals jij dat wilt 
Maar laat me wel met rust als het niet lukt 
Geef, ja dat deed ik maar jij gaf niets terug 
Nee, ik stop want je leeft mij iets te vlug 
Ach ik luister nu niet meer 
't Is toch hetzelfde keer op keer 
Ga maar weg ik leg me erbij neer 

Refrein 
Al jouw woorden zijn te veel 
Wat jij brak maakte ik heel 
Maar dat is nu niet meer nodig 
’t Is nu echt de laatste keer 
Want jij haatte mij steeds meer 
Echt je bent hier overbodig 
Door jou ben ik m’n vrienden kwijt 
Dus het is de hoogste tijd 
Dat je weggaat ver van mij 
Jij dacht dat dit niet gebeuren kon 
Toen je me zag en overwon 
Maar m’n ogen gingen open 

Koud, ja de wereld is koud om je heen 
Zo hard en gevoelloos als een steen 
Ik voelde mij in die wereld niet thuis 
Ik miste zoveel warmte in m’n huis 
Je laat nu niet eens een traan 
Terwijl ik jou zomaar laat gaan 
Nee, ik kies niet voor zo’n koud bestaan 

Refrein (2x) 

(H. Bouwens / A.G. Hazes) Publishing: Blue Moon AG Talent Music 

De medewerking van Marianne Weber kwam tot stand met vriendelijke 

toestemming van Pluto Music 

André Hazes & Rene Froger 

Ik heb het goed gedaan, 
Maar ook zo fout gedaan 
Als ik terugkijk in de tijd 
Een lach met tranen zo 
voel ik mij vandaag 
Geproefd van het leven, 
Zoveel vrienden ongekend 

Refrein 
Met bloed, zweet en tranen 
Zei ik rot hier nu maar op 
Met bloed zweet en tranen 
Zei ik vrienden, dag vrienden de koek is op 

Ik heb geluk gekend, maar ook verdriet gekend 
Hoe vaak stootte ik m’n kop 
Maar toch ik ben tevreden met alles wat ik ben 
Als je roem voorbij is, moet je kijken wie je nog kent 

Refrein 

Ik heb het echt gezien, nee ik heb geen trek 
Nee, ik blijf niet gek, dat ik iemand straks nog mis 
Ik blijf echt alleen, ja echt alleen 
Geen gezeur meer aan m’n kop, ach rot nu maar op 

Refrein (2x) 

(T. Leljten / J. v.d. Ven / A.G. Hazes) Publishing: Melvln Produkties B.V. / 

Strengholt Music Publishing. De medewerking van Rene Froger kwam tot stand 

met vriendelijke toestemming van Showtime BV 

Koningin van de zigeuners 
André Hazes & Frans Bauer 

Wees zuinig op m’n meissie 
André Hazes & Roxeanne Hazes 

Zijn zwarte haar, zijn bruin gelaat 
Z'n bakkebaarden dicht behaard 
En altijd zijn gitaar vast in z’n hand 
Het is vandaag een donkere dag 
Vooral voor hem die altijd lacht 
La Mama is niet meer zij stierf vannacht 

Refrein 
La Mama dat jij nu weg bent doet me veel verdriet 
Zal ik dan nog een keer voor je spelen 
Met heel m'n hart al hoor je mij toch niet 
La Mama ik zal altijd aan je denken 
Je was het voorbeeld voor je volk en mij 
La Mama dat ik jouw zoon ben maakt me blij 

Jij was een echte koningin voor ons zigeuners een godin 
La Mama, je blijft altijd voortbestaan 
Een troost, je wordt nooit meer verjaagd 
Jouw troon krijg ik nu ongevraagd 
Hoewel je niet veel had je hebt nooit geklaagd 

Ach bijna is het nu zover 
Wat ging het toch snel 
Weet je nog wat ik vroeger zei 
Maar dan trouw ik met papa 

Het duurt niet lang meer en 
Er staat een man voor de deur 
Die mij komt halen 
Met bloemen en een ring 

Refrein 
Wees zuinig op mijn meissie 
Laat haar leven zoals zij dat verdient 
Ook al heb ik dan voor hem gekozen 
Ik ben en blijf jouw kleine meid 
En weet dat ik altijd zal helpen 
Ja in gedachten ben jij altijd bij mij 
Wees zuinig op m’n meissie 
Beste jongen 
Dat is alles wat ik van je vraag 

Refrein (2x) Ik heb een hele grote mond 
Maar ook een heel groot hart van goud 

La Mama dat ik jouw zoon ben maakt me blij Als iemand jou nu zag 
Zou ik huilen 

(1. Verburgt / A.G. Hazes) Publishing: Melvln Produkties B.V. / Planet Music Ik moet je laten gaan 
De medewerking van Frans Bauer kwam tot stand met vriendelijke toestemming Ik wil gelukkig zijn 
van Frans Bauer Media Beste jongen 

Pa ik laat het hem beloven 

Refrein 

Wees zuinig op m'n meissie 
Beste jongen 
Vooral wanneer ik er niet meer ben 

(S. van Ark / S. Jansen / A.G. Hazes) 

Publishing: Melvin Produkties B.V, / TBM Music 



Uit m’n bol 
André Hazes & Paul de Leeuw 

Soms denk ik bij m’n eigen: 
Wat moet ik hier weer mee? 
Ze kunnen het heen en weer krijgen 
’t Is nooit goed; ’t is altijd ‘nee’ 
Maar ik heb ’t al bekeken 
Vandaag, dat wordt m’n dag 
Dat ik me lekker uit ga leven 
En alles kan en mag 

Refrein 
Oh, vanavond ga ik even uit m’n bol 
Gooi alles van me af en giet me vol 
Want ik hou van ’t leven. Al moet ik soms ook geven 
Maar vanavond telt alleen voor mij de lol 

Oh, ik zet de zorgen even aan de kant 
En denk niet aan verdriet of trammelant 
Ja, lachen, gieren, brullen 
Toe, laat m'n glas maar vullen 
Want vanavond ga ik even uit m'n bol 

Je moet genieten van ’t leven 
Trekje van ’n ander toch niets aan 
Want die weet het altijd beter 
Maar laat ze zelf naar hun eigen kijken 
Eigen kijken 

Refrein 

Oh, vanavond ga ik even uit m’n bol 
Gooi alles van me af en giet me vol 
Want ik hou van 't leven. Al moet ik soms ook geven 
Maar vanavond telt alleen voor mij de lol 

Oh, ik zet de zorgen even aan de kant 
En denk niet aan verdriet of trammelant 
Ja, lachen, gieren, brullen 
Toe, laat m’n glas maar vullen 
Want vanavond ga ik even uit m’n bol 

Blijf bij mij 
(dit zijn voor mij de allermooiste uren) 

André Hazes & Gerard Joling 

Zomaar een plein 
Zomaar een bar 
Zomaar wat wijn 
Zomaar in de war 
Zomaar jij die naast me zit 
Ach zomaar jij, die ik zo aanbid 

Refrein 
Dit zijn voor mij de allermooiste uren 
Dat kan voor mij niet lang genoeg gaan duren 
Niets zeggen maar alleen elkaar bekijken 
Ja echt dat is waar ik voor wil bezwijken 
Ik zou hier al mijn tijd voor willen geven 
Je kent me niet toch hoor je in mijn leven 
Het is misschien wel veel wat ik zou willen 
Alleen voor jou wil ik mijn tijd verspillen 

Blijf bij mij 
Het zou te mooi zijn als jij dit nu aan mij vroeg 
Ga niet weg 
Nee van jou krijg ik immers nooit genoeg 
Blijf bij mij 
Het zou te mooi zijn als jij dit nu aan mij vroeg 
Ga niet weg 
Nee van jou krijg ik immers nooit genoeg 

Ik weet niet eens je naam toch ben je bij me 
Ik ben nu een gedicht voor jou aan het rijmen 
En elke dag zit ik op jou te wachten 
Van jou heb ik al slapeloze nachten 
Weet niets te zeggen of uit te leggen 
Sluit ik mijn ogen, kom ik je tegen 

Refrein (2x) 

(Alcon / Diego / Martin / A.G. Hazes) 

Publishing: Notas Magicassa, Editions Musicales 

De medewerking van Gerard Joling kwam tot stand met vriendelijke 

toestemming van NRGY Music. Gelicenseerd van NRGY Music BV 
(E. Hartkamp / M. Schreijenberg / A.G. Hazes) Publishing: Writers Designee / 

Melvln Produkties B.V. De medewerking van Paul de Leeuw kwam tot stand met 

vriéndelijke toestemming van Universal Music / Bopper Holding 

Kleine jongen 
André Hazes & Trijntje Oosterhuis 

Kleine jongen 
Je bent op deze wereld dus zal je moeten vechten 
net als ik 
Ik kan het weten 
Het leven is niet makkelijk 
Er is tegenspoed op ieder ogenblik 

Kleine jongen 
Er zijn veel goeie mensen 
Maar slechte zijn er ook helaas 't is waar 
Je moet maar denken: 
Dat jij straks gaat beseffen 
Dat eerlijk het langste duurt geloof me maar 

Refrein 
Dit leven gaat voorbij 
Er is al weinig tijd dus leef want jij bent vrij 
Maar doe het wel verstandig maak de mensen blij 
Dan zul je echt gelukkig zijn 
Want het leven is zo kort 
Veel dingen worden anders als je ouder wordt 
Je speelt nu nog met blokken maar dat duurt niet lang 
Het is jammer maar je blijft niet klein 

Kleine jongen 
Op school al zul je merken dat alles draait om cijfers en 
om macht 
Zo is het leven 
Dus leer wat je moet leren 
Dan ben je degene die het laatste lacht 

Kleine jongen 
Als jij dan later groot bent 
Dan is je vader er misschien niet meer 
Vertel dan aan je eigen kinderen de wijze lessen van je 
ouweheer 

Refrein 

(A. Mol / G.J. Hessing / C. Bergman / E. Veerhoff / E. v. Prehn / A.G. Hazes) 

Publishing: Melvln Produkties B.V. / CM Songs 

Waarom 
André Hazes & Peter Beense 

Waarom, zeg mij waarom 
Ben ik alleen en altijd eenzaam 
Waarom zeg mij waarom 
Noemt niemand mij eens bij mijn voornaam 
Ik heb ook nooit een vrouw 
Die mij eens helpt of met mij uitgaat 
Waarom, zeg mij waarom, moet ik alleen staan 

Ach ja ik heb m’n werk 
Verdien m’n geld dat is m’n leven 
't Is allemaal, 't is allemaal voor mij 
Maar ik zou zo graag iets willen geven 
Zolang ik dat niet kan, ben ik niet blij 
En blijf ook eenzaam 
Waarom, zeg mij waarom, moet ik alleen staan 

'k Zit hier alleen, zonder vriendin 
Waar moet ik heen, het heeft toch geen zin 
Ik zou zo graag, geloof me toch 
Met jou willen praten, dansen in de nacht 
Maar dat soort dromen, komen nooit uit 
’k Blijf altijd eenzaam 

En toch, ik heb nog hoop 
Want er is toch nog steeds ’n morgen 
En als geluk dan komt 
Dan zal ik altijd voor haar zorgen 
En bouw dan een gezin 
Waar ik m’n leven mee kan slijten 
Oh kom, breng mij geluk, het liefste morgen 

Nu droom ik het weer, ben ik verliefd 
Oh lieve schat, zeg alsjeblieft 
Kom dicht bij mij, geef me 'n zoen 
Ik hou van jou, dat zal ik doen 
Maar dat soort dromen komen nooit uit 
’k Blijf altijd eenzaam 

(C. Francois / Revaux / Thibault / P. Anka / A.G. Hazes) 

Publishing: Warner Bros. Music. De medewerking van Peter Beense kwam 

tot stand met vriendelijke toestemming van Play lt Again Sam 



’n Beetje verliefd 
André Hazes & Karin Bloemen 

In ’n discotheek, zat ik van de week 
En ik voelde mij daar zo alleen 
Het was er warm en druk 
Ik zat naast een lege kruk 
Ik verlangde zo naar jou hier aan mijn zij 
Ja ik denk nog steeds, hoe het was geweest 
Toen je naast me zat hier aan de bar 
Ik vroeg drink je mee, dat vond jij oké 
Toen je proostte, naar me keek, werd ik zo week 

Refrein 
Een beetje verliefd 
Ik dacht een beetje verliefd 
Als ik wist wat jij toen dacht 
Had ik nooit op jou gewacht 
Als een kind zat ik te dromen 
Deze nacht ben jij voor mij 
Maar die droom ging snel voorbij 

Jij stond op en zei, hou m’n plaatsje vrij 
Ik moet even weg maar ben zo terug 
Ach die kruk bleef leeg tot ik in de gaten kreeg 
Dat je wegging zonder mij, ik was weer alleen 

Een beetje verliefd 
Ik dacht een beetje verliefd 
Als ik wist wat jij toen dacht 
Had ik nooit op jou gewacht 
Als een kind zat ik te dromen 

Donker om je heen 
André Hazes & Wolter Kroes 

Je nummer stond niet in het telefoonboek 
Het adres wat jij me gaf, dat was niet echt 
Als ik je vraag, waarom, waarom lieg je tegen mij 
Dat deed ik ook niet tegen jou 

Mijn deur stond altijd voor je open 
Beschermde jou tegen de kou 
Je mocht m'n bed, m’n dekens, ik sliep wel in m’n 
Toch bleef jij tegen mij zo koel 

Refrein 
Waarom is het zo donker om je heen 
Waarom wordt geluk niet meer beloond 
Te kort heb jij bij mij gewoond 
Nu ben je weg, liet mij alleen 

Ik vroeg je zoveel keer met mij te praten 
Maar dan zweeg je of verdween 
Ik moest jou dan, dan laten gaan 
Zonder dat ik wist waarheen 

Refrein (2x) 

(Kosterman / Velema / A.G. Hazes) Publlshing: Intersong Basart 

De medewerking van Wolter Kroes kwam tot stand met vriendelijke 

toestemming van Red Bullet 

Refrein 

(A. Mol / G.J. Hessing / C. Bergman / E. Veerhoff / A.G. Hazes) 

Publlshing: Nada Cat Songs. Met vriendelijke toestemming van La Bloemen BV 

Als je alles weet 
André Hazes & Dana Winner 

De wereld is zo anders, nu jij hier bent verdwenen 
De straat is nu zo somber, wie had dat kunnen denken 
Als ik dit had geweten, had ik wel ingegrepen 
Om niet van jou te houden, maar dat is nu te laat 

Als je alles weet en je denkt niet na 
Kan opeens de zon verdwijnen als zij jou verlaat 
Dan wordt alles kil en je voelt je leeg 
Ja dan wordt het koud, want jij moet nu alleen weer leven 

Als je alles weet en je denkt niet na 
Kan opeens de zon verdwijnen als zij jou verlaat 
En een andere wereld gaat dan open 
Een wereld die je niet meer kan ontlopen 
Dan is het te laat 

Ik heb hier nog een foto, ik kende je net twee dagen 
Je vroeg mag ik hier blijven, dat hoefde jij me niet te 
vragen 
Het kwam niet bij me op dat jij weer zou verdwijnen 
En vanaf dat moment de zon niet meer zal schijnen 

Als je alles weet en je denkt niet na 
Kan opeens de zon verdwijnen als zij jou verlaat 
Dan wordt alles kil en je voelt je leeg 
Ja dan wordt het koud, want jij moet nu alleen weer leven 

Als je alles weet en je denkt niet na 
Kan opeens de zon verdwijnen als zij jou verlaat 
En een andere wereld gaat dan open 
Een wereld die je niet meer kan ontlopen 
Dan is het te laat 

Als je alles weet en je denkt niet na 
Kan opeens de zon verdwijnen als zij jou verlaat 
En een andere wereld gaat dan open 
Een wereld die je niet meer kan ontlopen 
Dan is het te laat Als je alles weet... 

Diep in mijn hart 
André Hazes & Guus Meeuwis 

Het is triest om hier te lopen in de regen 
Hoe vaak liep ik met jou door deze straat 
Jij was toen nog zo jong en zo verlegen 
We spraken over trouwen vroeg of laat 
Je zei dat ik op jou moest blijven wachten 
Dat deed ik ook maar jij bleef mij niet trouw 

Refrein 
Diep in mijn hart 
Wist ik jij bent te jong voor mij 
Diep in mijn hart 
Wist ik dit gaat opeens voorbij 
Diep in mijn hart 
Zei een stem dit is toch niets voor jou 
Zij is te jong, zij weet nog niets van trouw 
Als zij straks gaat is het te laat 

Nu ben jij een vrouw die lacht tegen het leven 
Je maakt vrienden die ik onbewust toch haat 
Ik zou mezelf dit nooit kunnen vergeven 
Het is nu alsof de liefde niet bestaat 
Ik hoop dat jij geluk krijgt bij die ander 
Het is mijn eigen schuld jij kan hier niks aan doen 

Refrein 

(A. Mol / G.J. Hessing / C. Bergman / E. Veerhoff / E.v. Prehn / A.G. Hazes) 

Publishing: Nada Cac Songs 

(M. Artigiani / T. Marroschi / A.G. Hazes) Publishing: WEA 

De medewerking van Dana Winner kwam tot stand met vriéndelijke 

toestemming van EMI Music België 



Zeg maar niets meer 
André Hazes & Cor Bakker & Laccorda 

Zeg maar niets meer, ik ga wel weg als je dat wilt 
Zeg maar niets meer, laat me maar gaan, 
wees nu maar stil 

Refrein 
Maar dit is de laatste keer 
Ik weet jij kijkt nu op me neer 
Maar straks als het beter gaat 
Hoop ik dat je voor me staat 

Ach zeg maar niets meer, ik ga wel weg dan ben je vrij 
Zeg maar niets meer, jij was al maanden niet van mij 

Refrein 

En dan zie ik jou niet staan 
En zeg dat je beter kunt gaan 
Je zei ik blijf je trouw 
Ik heb nooit geloofd in jou 

Refrein 

Maar dan zie ik jou niet meer staan 
En zeg dat je beter kunt gaan 
Je zei ik blijf je trouw 
Ik heb nooit geloofd in jou 

Refrein 

Oh dit is de laatste keer 
Ik weet jij kijkt op me neer 
Maar als het strakjes beter gaat 
Hoop ik dat je voor me staat 

(J. Mandara / D. White / A.G. Hazes) Publishing: Nada Cat Songs 

This recording and artwork are protected by copyright law. Using Internet services to distribute copyrighted music, giving away illegal copies of 

discs or lending discs to others for them to copy is illegal and does not support those involved in making this piece of music - including the artist. 

By carrying out any of these actions it has the same effect as stealing music. Applicable laws provide severe civil and criminal penalties for the 

unauthorised reproduction, distribution and digital transmission of copyrighted sound recordings. 

Credits 

Produktie Tom Peters 

Arrangementen HansAalbers 
Opname & mixage Hans Aalbers Recordings, Nederhorst den Berg 

Mastering Q-point Hilversum - Peter Brussée 
Hoesfoto Bewerking naar het origineel van Fotobureau Peter Smulders BV 

Fotografie Paul de Leeuw Fredt.nl 

Fotografie Tom Peters 

Produktie stem André Tim Griek, John v.d. Ven & Jacques Verburgt 

Gitaren Bert Meulendijk 

Bas Marcel Schimscheimer 
Koor Ingrid Simons, Mandy Huydts, Adriana Romijn (Een beetje verliefd, Diep in mijn hart, Koningin van de zigeuners, 

Uit mijn bol) 
Keyboard & rhythm programming Hans Aalbers & Tom Peters 

Piano HansAalbers 

Strijkers arrangementen en directie Gerbrand Westveen 
Viool Arlia de Ruijter, Pauline Terlouw, Vera Laporeva, Wim Kok, Seija Teeuwen, David Peijnenborgh, 

Lorre Lynn Trytten, Sarah Koch, Erica Korthals Altes 

Altviool Julia Jowett, Mieke Honingh 

Cello Bastiaan van der Werf 

Blazers arrangement Jel Jongen - JayHoms 

Bedankt: 
De fans voor het insturen van jullie foto’s, Xander de Buisonjé, Marianne Weber, Rene Froger, Frans Bauer, 

Trijntje Oosterhuis, Peter Beense, Karin Bloemen, Wolter Kroes, Dana Winner, Guus Meeuwis, Laccorda, Cor Bakker, 

Paul de Leeuw, Gerard Joling, Frank Boers, Sony BMG Entertainment (Netherlands), Robby Langendorff, Pluto Music, 

Showtime BV, Emile Hartkamp, Peter Haarbrink, Norus Padidar, Benno de Leeuw, Bopper Holding, Brian Femandes, 

John van Eijk, Universal Music, NRGY Music, Wino Omtzigt, The Entertainment Group, Niel van Hoff, Tijs Tacken, 

Mare Hofstede, Mireille Versteeg, PIAS, Charley Prick, La Bloemen BV, Willem van Kooten, Red Bullet, Gino Moerman, 

EMI Music België, Paul Zijlstra, Ricardo Klaverdijk en Marieke van Beek. 
De familie Hazes bedankt verder iedereen die, op welke manier dan ook, heeft bijgedragen aan het tot stand komen van 

deze cd. 

Samen met Dré is een samenwerking tussen Melvin Produkties en EMI Music Netherlands. 

www.andrehazes.nl 
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